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For å styrke internkommunikasjonen i Den norske kirke sender 
Kirkerådets kommunikasjonsavdeling et månedlig nyhetsbrev. 
Opplysninger om nye mottakere av dette nyhetsbrevet (navn, stilling, 
arbeidssted, epostadresse) kan sendes til gw376@kirken.no 
 

 

 

Bot, forventning og lys våkne medmennesker 

Adventstidens farge er fiolett – fargen for bot og selvransakelse. I gammel 
tid ble disse ukene regnet for fastetid på linje med tiden før påske. Dette 
preget kommer også til uttrykk i tekster og bønner gjennom adventstiden. 
Samtidig har advent alltid vært mer preget av glede og forventning.  
 
Høstens mange utfordringer, gleder og det som kanskje ikke ble vellykket, 
ligger bak oss. Foran oss ligger nye muligheter, nye utfordringer og nye 
opplevelser.  
 
Det er en travel tid i kirken. Barn, unge og voksne blir gjennom kirkens 
tjeneste møtt med budskapet om kongen som kom, kommer og skal 
komme. Vi tenner lys i forventning, til trøst og til håp. Musikk og sang fyller 
kirkehusene. Barnehage- og skolebarn deltar på adventsvandringer og 
gudstjenester.  
 
Det er mørkt og vi er trøtte, men i kirker over hele landet har tusenvis av 
barn vært Lys våkne en av de siste helgene. Å være våkne overfor Gud, 
hverandre og seg selv i et trygt kirkerom er en fin opplevelse på vei inn i 
adventstiden. Og det er en fin utfordring ved starten av adventstiden til 
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hver og en av oss: - Vær våken for hva Gud vil for deg og for dine 
medmennesker i denne adventstiden!  
 
Kristine Aksøy, fungerende direktør i Kirkerådets avdeling for kirkefag  
 
___________________________________________________ 

Adventskalender 

Adventstida er her, kvar dag kan du fylgje med på Kyrkjerådets 
adventskalender der folk fortel om opplevingar av å høyre til i kyrkja. Du 
kan fylgje med både på Facebook og på kyrkja.no   
Har du tips til fleire som har ei historie å fortelje? Ta kontakt med 
Kyrkjerådets digitale redaktør Svend Ole Kvilesjø sk893@kyrkja.no  

Kulturkonferanse 

Kyrkjerådets kulturkonferanse går føre seg 13.-14. mars 2019 på Anker 
hotel i Oslo. Tema i år er: Bibelens, bøkenes bok i bokåret 2019. >> Les 
meir her 

Konfirmantleir for døve 

Døvekirken tilbyr alle døve og hørselshemmede konfirmanter i Den norske 
kirke en tegnspråklig konfirmantleir i Trondheim 31. januar - 3. februar 
2019. For mer informasjon ta kontakt med hege.r.lonning@dovekirken.no eller 
sjekk nettsiden www.dovekirken.no. 

Barns rettigheter - konferanse 

Husk å meld deg på konferansen «Kirkens ansvar for barns rettigheter», i 
Oslo 8. januar. Dette er en gratis halvdagskonferanse om barns 
medvirkning og rettigheter. >> Les mer 

Valghåndboken - Kirkevalget 2019 

Valghåndboken for Kirkevalget 2019 vil bare foreligge på nett, og vil altså 
ikke bli trykket opp og sendt ut. >> Her finner du valghåndboken om kort tid. 
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 ___________________________________________________ 

•    Rundskriv fra Kirkerådet  
•    Aktuelle høringer i Kirkerådets regi  
•    Ebrev til menighetene fra nasjonale organer i Den norske kirke  
•    Høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke   
 ___________________________________________________ 

 

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling 

Redaktør: Siv Thompson, st362@kirken.no 

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig 

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo 

Tlf.: 23 08 12 00 
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